pokračovanie z druhej strany
bo veľmi veľa duší v týchto časoch prichádza
do zatratenia, do pekla. Lebo niet nikoho,
kto by sa za nich modlil. Preto Vás prosím,
veľa sa modlite najmä svätý ruženec a prinášajte obety za hriešnikov.
Hyacintka a Lucia Pannu Máriu vidia aj počujú, František ju iba vidí, ale nepočuje. Panna Mária jej hovorí: "Musí sa veľa modliť a
bude počuť aj on."
Lucia poprosila Máriu, aby ich vzala do neba. Panna Mária odpovedala: «Áno, Hyacintu a Františka si tam skoro vezmem, ale ty
zostaneš ešte nejaký čas tu na zemi. Ježiš
chce, aby ho ľudia poznali a milovali, a ty mu
máš pri tom pomáhať. Chce zaviesť vo svete
úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto
ju príjme, tomu sľubuje spásu a tieto duše
budú milované Bohom ako kvety, ktoré tam
položím, aby ozdobili jeho trón.»
Po tomto zjavení deti berú vážne slová Panny Márie, sú nadchnutí zachraňovať duše a
začínajú sa veľa modliť a prinášať obety. Žili
veľmi chudobne a jedlo, mali veľmi skromné. So sebou si nosili iba suchý chlieb, ale aj
ten prestávajú jesť a dávajú ho ovečkám. Toto všetko chcú obetovať za hriešnikov. Okolo pása nosia povraz a utrpenie, ktoré im
povraz spôsobuje, obetujú za obrátenie
hriešnikov.

ZJAVENIE PANNY MÁRIE
13. JÚLA
13. júla 1917 si Panna Mária žiadala, aby deti opäť prišli do Cova da Iria. Lucia začína
prežívať zápas, útoky zo strany mamy, útoky
zo strany kňaza, výsmech dedinčanov, pochybnosť, že tieto zjavenia môžu byť dielom
satana, to všetko tak na ňu doľahlo, že Lucia
sa rozhodla 13. júla do Cova da Iria neísť.
František a Hyacintka jej dohovárajú, veď to
sľúbili a oni sú ešte maličkí, sami tam ísť nemôžu. Ale Lucia im oznámila deň predtým,
že nepôjde. V nasledujúci deň. 13. júla sa Lu-

cia ráno zobudí a ako Lucia sama hovorí:
"Bola to zvláštna sila, milosť, v jednom okamihu akoby ma pobadala neznáma sila, utekala som pre Hyacintku a Františka a vravela, že musíme ísť do Cova da Iria." Nakoniec
tam išli všetci traja. Zlý duch na Luciu poriadne útočil, pretože 13. júl v týchto zjaveniach bol veľmi dôležitý. Okolo jednej hodiny popoludní sa opakuje situácia z
predchádzajúcich mesiacov. Panna Mária
prichádza v neobyčajnom svetle a v žiare,
oblečená v bielom. Lucia sa jej pýta, čo od
nich chce. A Panna Mária im odpovedala, že
chce, aby aj na nasledujúci mesiac 13.8. prišli a aby sa každý deň modlili ruženec a tak
svetu vyprosili mier a koniec vojny.
Lucia prosila Pannu Máriu, aby im povedala,
kto je, a aby urobila zázrak, pomocou ktorého by ľudia uverili zjaveniam. Panna Mária
prisľúbila, že v októbri im povie, kto je a čo
žiada, a taktiež že urobí žiadaný zázrak.
Pokračovala: «Obetujte sa za hriešnikov a
často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú
obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na zmierenie za hriechy
voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.»
13. júla im Panna Mária dáva tajomstvo o
udalostiach, ktoré čakajú tento svet. Toto je
rozdelené do troch častí: prvá a druhá časť
boli zverejnené krátko po týchto zjaveniach,
tretia časť bola zverejnená až v roku 2000.
Čo vlastne Panna Mária deťom povedala?

Farská
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PANE, OBDARUJ MA VIEROU,
KTORÁ DOKÁŽE VYTRVALO PROSIŤ

No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“
On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb
deťom a hodiť ho šteňatám.“
„Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia
odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“
Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja
viera! Nech sa ti stane, ako chceš“
(Mt 15, 21 – 28).

zdroj: www.maria.sk

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem), Mgr. Martin Schreiner,
Mgr. Marek Suchanovský, Jaroslav Bachleda

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com

20. August 2017 - 34/2017

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu
prišla k nemu istá kanaánska žena z tých
končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý
duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo.
Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho:
„Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“

„Pane, pomôž mi!“ (Mt 15, 25). Takto môže
zvolať či zakričať len pokorný človek s veľkou vierou a ešte väčšou vytrvalosťou. Jej
viera prekonala reakciu učeníkov aj Ježišovu
narážku, ktorou „vyskúšal“, či mu naozaj tak
silno dôveruje. Ona však bola presvedčená,
že od Ježiša neodíde s „prázdnymi rukami“.
Ježiš vyzdvihol jej vieru a vypočul jej prosbu.
Tiež často prežívam situácie, ktoré vyzerajú
z ľudského pohľadu neriešiteľné a beznádejné. Ako sa vtedy zachovám? Kanaánska žena
pripomína, že nikto nie je vyčlenený z Božej
lásky, ak sa s vierou utieka k Bohu! Verím tomu? Dokážem prísť k Pánovi s prosbou, ale
aj s vierou v srdci? Nehlodá vo mne množstvo pochybností, ktoré mi znemožňujú zažiť jeho moc? Rastie moja viera v jeho moc,
alebo je stále na „mŕtvom“ bode? Veď on mi
túži dať oveľa viac ako len odrobinky svojej
lásky, ak mu budem bezhranične dôverovať.
Zamyslím sa na chvíľu nad svojimi prosbami
smerom k nebu.
Pane, obdaruj ma vierou, ktorá dokáže vytrvalo prosiť.
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Darovali na kostol v Sp. Belej.: z krstu Jonáša Ziburu 50€, z krstu Daniela Olšavského 50€.
Pán Boh zaplať.
2. Dňa 25.08.2017 (v piatok) prídu do našej farnosti veriaci z Vysokého Mýta, ktoré je naše partnerské mesto. Po sv. omši bude stretnutie v sále farského úradu. Srdečne Vás pozývame.
3. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 26.08.2017, prosíme tieto ženy:
Jolana Hangurbadžová, č.d. 80,
Edita Nováková, č.d. 92,
Bernadeta Fedorová, č.d. 92.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Matúš Monka, syn Jána a Ľudmily r. Zoričákovej, býv. v Sp. Belej
a Júlia Želonková, dcéra Štefana a Františky Husanicovej r. Chovancovej, býv. v Rakúsoch
Štefan Britaňák, syn Vojtecha a + Anny r. Halčinovej, býv. v Sp. Belej
a Dana Ferencková, dcéra Jána a Anny r. Miturovej, býv. v Ihľanoch
Jozef Boguský, syn Jozefa a Hildy r. Vasilikovej, býv. v St. Ľubovni
a Jana Hatalová, dcéra Pavla a Heleny r. Bizubovej, býv. v Sp. Belej
Daniel Ďuriš, syn Ing. Vladimíra a Ing. Márie r. Bajtošovej, býv. v Spišskej Belej
a Katarína Sadvarová, dcéra Ladislava a Jolany r. Kovalčíkovej, býv. v Poprade
Dalibor Chorogvický, syn Dalibora a Aleny r. Bekešovej, býv. v Sp. Belej
a Juliana Gemzová, dcéra Olivera a Anny r. Pekárovej, býv. v Sp. Belej
Ladislav Pavličko, syn Ladislava a Dariny r. Rotovej, býv. v Kežmarku
a Ivona Hanakovíčová, dcéra + Jozefa a Bernardiny r. Antošovej, býv. v Čerhove

LITURGICKÝ PREHĽAD

20.8.

PO

21.8.

UT

22.8.

ST

23.8.

ŠT

24.8.

Sv. Bartolomeja, apoštola
sviatok

PI

25.8.

Féria

SO

26.8.

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Večerná sv. omša z nasled. nedele

NE

ZJAVENIE PANNY MÁRIE
13. JÚNA

Deti Panne Márii prisľúbili, že prídu tam aj
trinásteho v nasledujúci mesiac. Preto 13.
júna deti sa vyberajú na to miesto, kde mali
prvé zjavenie. Okolo poludnia sa situácia zopakuje. Objaví sa blesk a žiara. V tejto žiare
prichádza na obláčiku Panna Mária. Lucia sa
s ňou opäť rozpráva.
Pýta sa: "Čo chcete od nás, Pani, prečo prichádzate?"
A Panna Mária im opäť hovorí: "Chcem, aby
ste prišli tu aj 13. na budúci mesiac, aby ste sa
modlili ruženec každý deň a aby ste sa naučili
čítať. Potom vám poviem, čo od vás chcem."
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Panna Mária sa predstavuje ako Matka. Žiada
bežnú vec od detí, aby sa naučili čítať a písať.
V tých časoch to nebolo také bežné ako dnes,
že každé dieťa sa musí povinne naučiť čítať a
písať. Lucia sa s Pannou Máriou rozprávala
dlhšie.
Panna Mária videla jej problémy, pýtala sa jej:
"Lucia, veľmi trpíš?"
A Lucia jej odpovedala: "Áno, veľmi trpím,
nikto mi nechce veriť, že sa tu zjavujete, nemohli by ste urobiť nejaký zázrak a dokázať
ľuďom, že si nevymýšľame?"
Panna Mária dala Lucii nádej a povedala jej:
"Áno, urobím zázrak, potvrdím pravosť týchto zjavení, ale až 13. októbra. Všetko to, čo trpíš, všetko obetuj za obrátenie hriešnikov, lepokračovanie na zadnej strane

27.8.

Sv. Pia X., pápeža,
spomienka
Panny Márie Kráľovnej,
spomienka
Sv. Ruženy Limskej, panny
ľubovoľná spomienka

Strážky

Krížová
Ves

9:15

8:00
11:00 K

18:30
18:30

17:30
17:30

18:30
15:00+
17:45 R
18:30

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

18:30K
8:00

17:30

18:30

17:30

7:30
16:00 S
18:30

17:30

7:30
9:00
10:30
15:00 P
18:30

9:15

8:00
11:00 K

+ adorácia P- pobožnosť K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady S - sobáš so sv. omšou

Tibor Geletka, syn Jozefa a Marty r. Krempaskej, býv. v Poprade
a Soňa Boršošová, dcéra Štefana a Márie r. Ištocyovej, býv. v Sp. Belej

FATIMA 1917 - 2017

DVADSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

NE

Spišská
Belá
7:30
9:00
10:30
15:00 P
18:30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Ne

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 Zdr. a B. pož. Mária
09.00 + Štefan a Anna
10.30 za veriacich
18.30 + Marta, Mária, Július

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Zdr. a B. pož. misionár Zdr. a B. pož. Mária Krempaská
Marián
k 75. nar.
Zdr. a B. pož. Mária Peštová
k 45. nar. s rod.

Po

+ Katarína, Vincent, Peter a Viliam

Ut

Zdr. a B. pož. Matej 17 a za mladých
z Faceclubu 6 výr.

St

+ Rudolf 10 výr.

Št

+ Ján Mišalko

Pi

+ Andrej, Paulina a ost. + z rodiny

za zdravie Anny Kredatusovej

So

7.30 + z rod. Britaňakovej
18.30 Zdr. a B. pož. Silvia a Martin s rod.

Zdr. a B. pož. Katarína s rod.

Ne

07.30 Zdr. a B. pož. Štefan 75 r. a Matej 18 r.
09.00 za zdr. a B. pož. pre miništrantov
10.30 za veriacich
18.30 + Mária 5 výr., + Ján a Mária

+ Rozália Lorenčíková
1. výr.
Zdr. a B. pož. Viliam Nálepka
+ Alojz a Mária

Zdr. a B. pož. Marika
50 r.

+ Ján Pavličko 30 výr. a + Anna
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